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Cập nhật thể thao: Đội nữ Benson, đội nam Grant 
thắng các trận bóng rổ quan trọng 

Đội bóng rổ nữ Benson và đội nam Grant đã giành chiến thắng trong các trận đấu quan trọng 
vào Thứ Bảy trong sự kiện Interscholastic League tại Trường Trung Học Marshall. Đội nữ Benson 
đã át hẳn Grant trong chiến thắng 87-55 và đội nam Grant đã đánh bại Jefferson 83-82 trong 
trận đấu căng thẳng. 

Mỗi đội PIL đã tranh đua tại một trong hai địa điểm vào Thứ Bảy, với sáu trận đấu tại Marshall 
và bốn trận đấu tại Trường Trung Học Wilson. 

Các học sinh năm thứ tư dẫn đầu Đội Techsters: Đội nữ Benson nhận được 33 điểm từ học sinh 
năm thứ tư Cierra Ellington và 23 điểm từ học sinh năm thứ tư Tayler Lyday, và đội Techsters đã 
dùng biện pháp phòng thủ khẩn cấp để buộc đối thủ mất banh 20 lần để thắng trên sân nhà của 
đội Genral. 

Benson, đội đứng thứ nhì của cấp 6A tiểu bang năm trước, đã dẫn đầu bằng cách ghi được 27 
điểm trong hiệp đầu tiên và dẫn đầu thoải mái trong suốt trận đấu. Trong hai năm qua, đội 
Techsters và đội Generals thắng một thua một khi đấu với nhau hai lần và chia sẻ chức vô địch 
PIL. 

Học sinh năm thứ tư Trường Grant Monka Hickok, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Giải PIL trong 
năm qua, bị phạt sớm và chỉ đạt được 12 điểm. 

Chiến thắng tiếp tục việc khởi đầu mạnh mẽ cho Benson (7-4), đội bóng chỉ thua một lần cho đối 
thủ trong tiểu bang, thua 55-50 cho đội đương kim vộ địch tiểu bang hai năm cấp 6A Southridge 
trong trận tái đấu vô địch năm ngoái. Đội Techsters đã đánh bại Tigard khi đội này được xếp 
hạng số 1 trong tiểu bang cũng như đội Garfield of Seattle, được xếp hạng số 2 cấp 3A tiểu bang 
Washington. 

Benson và Grant sẽ đấu lại với vào Thứ Tư, Ngày 6 Tháng 2, trận đấu lúc 7:15 tối tại sân bóng rổ 
Trường Benson 

Đội Generals thắng thêm một trận đấu sát nút: Học sinh năm thứ tư Aaron Deloney đã thẩy vô 
rổ một trái miễn phí với 9,6 giây còn lại để cho đội nam Grant thắng đội Jefferson hai lần thứ 
liên tiếp. Trận trước là trận vô địch Cấp 6A năm ngoái, đội Genrals thắng 63-62. Trước đó, đội 
Jefferson đã thắng đội Grant tám lần liên tiếp. 

Trận đấu Ngày Thứ Bảy tiếp tục một loạt trận đấu chặt chẽ giữa hai đội. Năm ngoái, bốn trận 
đấu đã được quyết định bởi năm điểm hoặc ít hơn. 
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Deloney kết thúc với 30 điểm và tám điểm hỗ trợ, và học sinh năm thứ tư Ty Rankin đã thêm 17 
điểm cho đội Grant. Marcus Tsohonis, cầu thủ xuất sắc nhất của PIL và cấp 6A năm trước, đã 
dẫn đầu Jefferson với 25 điểm. 

Grant và Jefferson sẽ đấu lại với nhau vào Thứ năm, Ngày 31 Tháng 1, lúc 7:15 tối tại Trường 
Trung Học Jefferson. 
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